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На осно ву чла на 41а став 2. За ко на о за шти ти при ро де („Слу-

жбе ни гла сник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10  – ис прав ка) и чла на 
42. став 1. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 
71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС 
и 44/14), 

Вла да до но си

У Р Е Д  БУ

о про гла ше њу Спо ме ни ка при ро де  
„Пре ра сти у ка њо ну Врат не”

Члан 1.
Ге о мор фо ло шки фeнoмeн, Пре ра сти у ка њо ну Врат не ко ји се 

на ла зе у ис точ ној Ср би ји, про гла ша ва се за шти ће ним под руч јем I 
ка те го ри је, од на ци о нал ног од но сно из у зет ног зна ча ја, као Спо ме-
ник при ро де „Пре ра сти у ка њо ну Врат не” (у да љем тек сту: Спо ме-
ник при ро де „Пре ра сти у ка њо ну Врат не”).

Члан 2.
Спо ме ник при ро де „Пре ра сти у ка њо ну Врат не” пред ста вља 

је дин ствен об лик под зем не и по вр шин ске кра шке мор фо ло ги је на-
стао ло кал ним по ни ра њем реч ног то ка и уру ша ва њем де ло ва та ва-
ни це реч не пе ћи не. Над ре ком Врат ном, на ду жи ни од 3 km фор-
ми ра на су три при род на ка ме на мо ста  – пре ра сти: Су ва пре раст, 
Ве ли ка пре раст и Ма ла пре раст.  

 Под руч је Спо ме ни ка при ро де „Пре ра сти у ка њо ну Врат не” 
ста вља се под за шти ту  ра ди очу ва ња спе ци фич не шум ске ве ге та-
ци је од но сно ме шо ви тог сло же ног са ста ва ко ји ка рак те ри ше при-
су ство тер ци јар них и ен де мо ре ликт них вр ста, као и  из у зет не ра-
зно вр сно сти фа у не.

Члан 3.
Спо ме ник при ро де „Пре ра сти у ка њо ну Врат не” на ла зи се на 

под руч ју оп шти не Не го тин и об у хва та ка та стар ске пар це ле: КО 
Ја бу ко вац и КО Врат на укуп не по вр ши не 144,7473 ha од че га је 
39,6233 ha у др жав ној сво ји ни, а 105,1340 ha у при ват ној сво ји ни.

Опис гра ни це и гра фич ки при каз Спо ме ни ка при ро де „Пре-
ра сти у ка њо ну Врат не”, да ти су у при ло зи ма, ко ји су од штам па ни 
уз ову уред бу и чи не њен са став ни део.

Члан 4.
На под руч ју Спо ме ни ка при ро де „Пре ра сти у ка њо ну Врат-

не” утвр ђу је се ре жим за шти те II сте пе на. 
На под руч ју на ко јем је утвр ђен ре жим за шти те II сте пе на  

за бра ње не су сле де ће ак тив но сти: 
1) ин ду стриј ска и ин ди ви ду ал на екс пло а та ци ја би гра и дру-

гих ми не рал них и не ми не рал них си ро ви на и отва ра ње по зај ми шта 
зе мље и ка ме на;

2) при мар на пре ра да и пред кон цен тра ци ја си ро ви на;
3) ру ко ва ње отров ним хе миј ским ма те ри ја ма, нафт ним де ри-

ва ти ма и дру гим опа сним ма те ри ја ма на отво ре ном про сто ру;
4) де по но ва ње при мар них и се кун дар них ја ло ви на, ко му нал-

ног, ин ду стриј ског и дру гог от па да, от пад них ма те ри ја ла свих вр-
ста и ви шко ва зе мље са от ко па, као и фор ми ра ње мр ци ни шта и 
од ла га ње стај ског ђу бри ва на за шти ће ном под руч ју;

5) про ме на на ме на по вр ши не, из у зев про ме на ко је про ис ти чу 
из про грам ских до ку ме на та упра вља ча;

6) из град ња ин ду стриј ских, ин фра струк тур них, при вред-
них, хи дро тех нич ких и дру гих обје ка та чи ји рад и по сто ја ње мо гу 
иза зва ти не по вољ не про ме не ква ли те та зе мљи шта, во да, ва зду ха, 
жи вог све та и на ру ши ти ам би јен тал не вред но сти за шти ће ног под-
руч ја и ње го ве око ли не;

7) из град ња сеп тич ких ја ма про пу сног ти па  и сва ко ис пу-
шта ње от пад них и осоч них во да у во до ток и зе мљи ште;

8) град ња стам бе них, еко ном ских, ту ри стич ких и ви кенд 
обје ка та;

9) из град ња хи дро тех нич ких обје ка та (аку му ла ци ја, бра на и 
др), риб ња ка, укљу чу ју ћи и ре гу ла ци ју во до то ка  – сви кап та жни 
или ре гу ла ци о ни ра до ви у ка њо ну ре ке Врат не;

10) кап ти ра ње из во ра, из град ња во до за хва та, ду бо ких бу-
шо ти на или из дво је них обје ка та, за по тре бе во до снаб де ва ња 

по је ди нач них до ма ћин ста ва и све дру ге ак тив но сти ко је би мо гле 
има ти ути ца ја на ре жим под зем них во да на под руч ју за шти ће ног 
под руч ја;

11) сва ка про ме на по сто је ће мор фо ло ги је те ре на, пре во ђе ње 
во да и из ме на хи дро ди на мич них ка рак те ри сти ка и ре жи ма ре ке 
Врат не и сви дру ги ра до ви и ин тер вен ци је ко ји мо гу ути ца ти на 
из ме ну хи дро ло шког ре жи ма под зем них и по вр шин ских во да;

12) кр че ње ве ге та ци је и вр ше ње зе мља них, гра ђе вин ских и 
дру гих ра до ва, на ро чи то на ме сти ма и на на чин ко ји мо гу иза зва ти 
про це се ја ке вод не еро зи је;

13) чи ста се ча, од но сно уни шта ва ње шум ске ве ге та ци је и 
укла ња ње аутох то не ве ге та ци је при о ба ља;

14) по ста вља ње (уку ца ва ње) та бли и дру гих оба ве ште ња на 
ста бли ма;

15) уз не ми ра ва ње пти ца и узи ма ње ја ја;
16) све ак тив но сти ко је мо гу до ве сти до оште ће ња или де гра-

да ци је еле ме на та ге о на сле ђа.
На под руч ју не ко јем је утвр ђен ре жим за шти те II сте пе на 

огра ни ча ва ју се сле де ће ак тив но сти:
1) узи ма ње фо си ло но сних ма те ри ја ла у на уч не свр хе, уз зна-

ње упра вља ча и уз усло ве за шти те при ро де;
2) ри бо лов на ре ци Врат ни, на на уч но-ис тра жи вач ки;
3) лов, на са ни тар ни од стрел;
4) бра ње и са ку пља ње ди вље фло ре и фа у не, уз при ба вље ну 

До зво лу за са ку пља ње и ко ри шће ње у ко мер ци јал не свр хе (ко ју 
из да је над ле жно ми ни стар ство);

5) ра до ви у окви ру одр жа ва ња ве ге та ци је (шум ског ком плек-
са)  – на са ни тар но-уз гој не ме ре, од но сно на по бољ ша ње здрав-
стве ног ста ња са сто ји на; 

6) сад ња и за се ја ва ње вр ста би ља ка и на се ља ва ње вр ста жи-
во ти ња стра них за при род ни жи ви свет овог под руч ја, у сло бод-
ном про сто ру;

7) из град ња обје ка та и из во ђе ње ра до ва, од но сно ин фра-
струк тур но опре ма ње, ко је је у функ ци ји пре зен та ци је и за шти-
те при род ног до бра (ре кон струк ци ја и уре ђе ње по сто је ћих ста за и 
пу те ва, при хват них по вр ши на и др.);

8) ре кон струк ци ја и до град ња по сто је ћих обје ка та ма на сти ра 
Врат на;

9) тран спорт нео па сног от па да.
За све ак тив но сти ко је ни су за бра ње не, као и за ра до ве ко-

ји су огра ни че ни, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је за шти та 
при ро де, под но си се зах тев За во ду за за шти ту при ро де Ср би је за 
из да ва ње усло ва за шти те при ро де. Ра до ви и де лат но сти на за шти-
ће ном под руч ју ко ји ни су за бра ње ни, као и ра до ви за ко је се осно-
ва но прет по ста вља да мо гу има ти не по вољ не и штет не по сле ди-
це по за шти ће но под руч је, под ле жу про це ду ри спро во ђе ња оце не 
при хва тљи во сти, из ра де про це не ути ца ја и до би ја ња са гла сно сти  
у скла ду са  за ко ном ко ји уре ђу је за шти ту при ро де и за ко ном  ко ји 
уре ђу је про це ну ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.  

Из ре че не за бра не и на ве де на про це ду ра не од но се се на по-
сто је ћи на чин ко ри шће ња по љо при вред ног зе мљи шта.

Члан 5.
Спо ме ник при ро де „Пре ра сти у ка њо ну Врат не” по ве ра ва се 

на упра вља ње Јав ном пред у зе ћу „Ср би ја шу ме” Бе о град (у да љем 
тек сту: упра вљач).

Члан 6.
У оба вља њу за ко ном утвр ђе них по сло ва упра вља ња за шти-

ће ним под руч јем, упра вљач је овла шћен и ду жан на ро чи то да: 
1) упра вља за шти ће ним под руч јем на на чин ко ји омо гу ћа ва 

да се у пот пу но сти спро ве ду про пи са не ме ре и ак тив но сти за шти-
те (ре жим за шти те) у ци љу очу ва ња и уна пре ђе ња за шти ће ног 
под руч ја;

2) вр ши обе ле жа ва ње за шти ће ног под руч ја;
3) до не се де се то го ди шњи план упра вља ња и го ди шњи про-

грам упра вља ња;
4) обез бе ди чу вар ску слу жбу;
5) до не се акт о уну тра шњем ре ду на про сто ру за шти ће ног 

под руч ја и чу вар ској слу жби;
6) у слу ча ју на ста лих про ме на ко је мо гу уни шти ти или на ру-

ши ти основ ну вред ност за шти ће ног под руч ја оба ве шта ва За вод за 
за шти ту при ро де Ср би је;
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7) обез бе ђу је усло ве за спро во ђе ње на уч но и стра жи вач ких, 

обра зов них, ин фор ма тив но-про па ганд них и дру гих ак тив но сти у 
скла ду са за ко ном;

8) обез бе ђу је фи нан сиј ска сред ства из соп стве них при хо да и 
из на кна да за ко ри шће ње за шти ће ног под руч ја, као и дру гих из во-
ра утвр ђе них за ко ном;

9) обра ћа се над ле жним ор га ни ма ра ди обез бе ђи ва ња сред ста-
ва из оп штин ског и ре пу блич ког бу џе та и дру гих из во ра при хо да;

10) во ди еви ден ци ју о при род ним вред но сти ма и људ ским 
ак тив но сти ма; 

11) уче ству је у по ступ ку утвр ђи ва ња на кна де за ус кра ћи ва ње 
или огра ни ча ва ње пра ва ко ри шће ња; 

12) из да је са гла сно сти и одо бре ња; 
13) пра ти ста ње и во ди еви ден ци ју о при род ним вред но сти-

ма, не по крет но сти ма и људ ским ак тив но сти ма и  
14) утвр ђу је и на пла ћу је на кна ду за ко ри шће ње за шти ће ног 

под руч ја.
Упра вљач је ду жан да из вр ши упис де лат но сти упра вља ња 

за шти ће ним под руч јем у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је 
кла си фи ка ци ја де лат но сти и ре ги стра ци ја удру же ња у ро ку од 60 
да на од да на сту па ња на сна гу ове уред бе.

Члан 7.
Очу ва ње, уна пре ђе ње, одр жи во ко ри шће ње и при ка зи ва-

ње при род них и дру гих вред но сти под руч ја Спо ме ни ка при ро де 
„Пре ра сти у ка њо ну Врат не” спро во ди се пре ма пла ну упра вља ња 
ко ји до но си упра вљач на пе ри од од де сет го ди на (у да љем тек сту: 
План упра вља ња), са са др жи ном и на на чин про пи сан за ко ном ко-
јим се уре ђу је за шти та при ро де.

План упра вља ња, из ме ђу оста лог, са др жи и пре вен тив не ме-
ре за шти те од по жа ра у скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је за шти ту од 
по жа ра и про пи си ма до не тим на осно ву тог за ко на. 

План упра вља ња упра вљач до но си и до ста вља ми ни стар ству 
над ле жном за по сло ве за шти те жи вот не сре ди не (у да љем тек сту: 
Ми ни стар ство) нај ка сни је у ро ку од де сет ме се ци од да на сту па ња 
на сна гу ове уред бе.

У по ступ ку да ва ња са гла сно сти на План упра вља ња, Ми ни-
стар ство при ба вља ми шље ња ми ни стар ста ва над ле жних за по сло-
ве на у ке, про све те, кул ту ре, ру дар ства и енер ге ти ке, при вре де, гра-
ђе ви не, са о бра ћа ја и про стор ног пла ни ра ња, ту ри зма и фи нан си ја.

Упра вљач је ду жан да јед ном у три го ди не ана ли зи ра спро во-
ђе ње Пла на упра вља ња и оства ре не ре зул та те и по по тре би из вр-
ши ње го ву ре ви зи ју.

До до но ше ња Пла на упра вља ња, упра вљач вр ши по сло ве на 
осно ву го ди шњег про гра ма упра вља ња ко ји је ду жан да до не се и 
до ста ви Ми ни стар ству на са гла сност у ро ку од 30 да на од да на 
сту па ња на сна гу ове уред бе.

Го ди шњи про грам упра вља ња из ста ва 6. овог чла на са др жи 
на ро чи то: са жет при каз при род них и дру гих вред но сти за шти ће-
ног под руч ја, ци ље ва за шти те и одр жи вог ко ри шће ња, мо гућ но сти 
и огра ни че ња за њи хо во оства ри ва ње; де та љан при каз го ди шњих 
за да та ка на чу ва њу, одр жа ва њу, уна пре ђе њу, при ка зи ва њу и одр-
жи вом ко ри шће њу за шти ће ног под руч ја за по тре бе на у ке, обра зо-
ва ња, ре кре а ци је и ту ри зма и укуп ног со цио-еко ном ског раз во ја; 
при каз кон крет них по сло ва на из ра ди и до но ше њу упра вљач ких 
до ку ме на та, пр вен стве но Пла на упра вља ња, ак та о уну тра шњем 
ре ду и чу вар ској слу жби и ак та о на кна ди за ко ри шће ње за шти-
ће ног под руч ја; при каз за да та ка на обе ле жа ва њу за шти ће ног под-
руч ја, за сни ва њу ин фор ма ци о ног си сте ма и про тив по жар ној за-
шти ти; при каз су бје ка та и ор га ни за ци о них и ма те ри јал них усло ва 
за из вр ше ње про гра ма, ви си не и из во ра по треб них фи нан сиј ских 
сред ста ва.

Члан 8.
Упра вљач је ду жан да обез бе ди спро во ђе ње ре жи ма за шти те, 

од но сно уну тра шњи ред и чу ва ње за шти ће ног под руч ја у скла ду 
са пра вил ни ком о уну тра шњем ре ду и чу вар ској слу жби ко ји до-
но си уз са гла сност Ми ни стар ства у ро ку од шест ме се ци од да на 
сту па ња на сна гу ове уред бе.

У окви ру са др жи не про пи са не за ко ном ко јим се уре ђу је за-
шти та при ро де, пра вил ни ком из ста ва 1. овог чла на се бли же 
утвр ђу ју за бра ње ни ра до ви и ак тив но сти, као и пра ви ла и усло-
ви оба вља ња ра до ва и ак тив но сти ко ји су до пу ште ни на под руч ју 
Спо ме ни ка при ро де „Пре ра сти у ка њо ну Врат не”. 

Пра вил ник из ста ва 1. овог чла на се об ја вљу је у „Слу жбе ном 
гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Члан 9.
Упра вљач је ду жан да на про пи сан на чин обе ле жи Спо ме ник 

при ро де „Пре ра сти у ка њо ну Врат не” и  ње го ве спољ не гра ни це, 
од но сно гра ни це ре жи ма за шти те II сте пе на, нај ка сни је у ро ку од 
12 ме се ци од да на сту па ња на сна гу ове уред бе.

Упра вљач је ду жан да за сну је ди ги тал ну ба зу по да та ка о Спо-
ме ни ку при ро де „Пре ра сти у ка њо ну Врат не”, ко ја се од но си на 
при род не и ство ре не вред но сти, спољ не гра ни це и гра ни це ре жи-
ма за шти те на осно ву ка та стар ског пла на, не по крет но сти, ак тив-
но сти и дру ге по дат ке од зна ча ја за упра вља ње за шти ће ним под-
руч јем.

Члан 10.
Упра вљач до но си и до ста вља Ми ни стар ству на са гла сност 

акт о на кна ди за ко ри шће ње за шти ће ног под руч ја Спо ме ни ка при-
ро де „Пре ра сти у ка њо ну Врат не” у ро ку од 90 да на од да на сту па-
ња на сна гу ове уред бе.

Члан 11.
Сред ства за спро во ђе ње Пла на упра вља ња Спо ме ни ка при-

ро де „Пре ра сти у ка њо ну Врат не” обез бе ђу ју се из бу џе та Ре пу-
бли ке Ср би је, од на кна де за ко ри шће ње за шти ће ног под руч ја, при-
хо да оства ре них оба вља њем де лат но сти упра вља ча и из дру гих 
из во ра у скла ду са за ко ном.

Члан 12.
Пла но ви уре ђе ња про сто ра, шум ске, лов не, по љо при вред не 

и дру ге осно ве и про гра ми ко ји об у хва та ју за шти ће но под руч је 
Спо ме ни ка при ро де „Пре ра сти у ка њо ну Врат не” уса гла си ће се са 
Про стор ним пла ном Ре пу бли ком Ср би је, Пла ном упра вља ња и ре-
жи мом за шти те утвр ђе ним овом уред бом.

Члан 13.
Да ном сту па ња на сна гу ове уред бе пре ста је да ва жи Решење 

о стављању под заштиту државе кањона реке Вратне са две пре-
расти  – природна моста на овој реци („Службени гласник НРС”, 
број 31/57). 

Члан 14.
Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

05 број 110-8905/2014
У Бе о гра ду, 4. сеп тем бра 2014. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.
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ОПИС ГРА НИ ЦЕ СПО МЕ НИ КА ПРИ РО ДЕ „ПРЕ РА СТИ У КА ЊО НУ ВРАТ НЕ”

Гра ни ца за шти ће ног под руч ја об у хва та нај у жи ка њон ски део до ли не ре ке Врат не, из ме ђу пре ра сти и не по сред ну око ли ну. За шти-
том су об у хва ће не сле де ће ка та стар ске пар це ле КО Ја бу ко вац  – 2465, 2466, 2569, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2587, 2588, 2589, 2590, 
2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2676, 2677, 2678, 2679, 2742, 2763, 2764, 2781, 2789, 2790, 2791, 2792, 
2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806/1, 2806/2, 2806/3, 2807, 2808/1, 2808/2, 2809/1, 2809/2, 
2809/3, 2809/4, 2809/5, 26969 и КО Врат на  – 488/део, 528/1/део, 528/2, 528/3, 529, 530, 681/део, 1842/део, 1846/део, 1863, 1864, 1865, 1866, 
1867, 1869, 1918/део, 3282. 




